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nawaf
Note
سقط في نهاية الصفحة 329ويقولون: امرأةٌ طاهرٌ من الحيض لأن الرجل لا يَشْرَكها في الحيض وطاهرةٌ من العيوب لأن الرجلَ يشْرَكُها في هذه الطهارة وكذلك قاعدٌ من الحَبَل وقاعِدةٌ من القعود. ويقولون: هذا غلاماً أحسنُ منه رجلاً يريدون الحالَ في شخص واحد. ويقولون: هذا غلامٌ أحسنُ منه رجلٌ فهما إذن شخصان ويقولون: كم رجلاً رأيت في الاسْتخبار. 



nawaf
Note
سقط في نهاية الصفحة 330فصل - وقال ابنُ فارس في موضع آخر: بابُ نظم للعرب لا يقولُه غيرهم: يقولون: عادَ فلانٌ شيخاً وهو لم يكن شيخاً قط. وعاد الماء آجناً وهو لم يكن آجناً فيعود. قال تعالى: " حتى عادَ كالعُرْجُون القديم ". 
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